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KONSTATO, DANKO, PETO.
Nun, dissendante la lastan numeron de tlu-ĉl 

jaro, rerigardante ni povas konstati, ke g*i 
estis tre malfacila jaro por nia klubo kaj ga
zeto. La Jaro estis dediĉata al la reorganizado 
de Amikeco, kiu preskaŭ estus malaperinta. Sed 
nun kun konfido ni povas rigardi en la eston
tecon; trankvile ni povas transpaŝi la sojlon de I' nova Jaro. Tion ni dankas parte al la ofe
remo de la nova estraro de nla klubo, parte al 
la fideleco kaj laboremo de niaj reprezentantoj 
kaj membroj en la tuta mondo. Kora danko estu al ĉiuj I

La pasinta Jaro estis dediĉata al la klopodo 
venki gravajn krizojn, al la konservado de la 
klubo; ia nova jaro estas rezervata al la pli
perfektigo de Amikeco, la pliperfektigo inter
na kaj ekstera. Senhalte ni klopodos plivalo
rigi la enhavon de nla gazeto, plivigligi la 
ror.dser,dadon de kolektaĵoj . Por servi' al niaj membroj kiel ebie plej bone, ni danke akceptos 
Ciujn kritikojn kaj proponojn, kluj helpos al 
ni trovi la gastan vojon. Ni petas ĉiujn 
niajn membrojn senĝene eldiri tion, kio ŝajnas 
al ili plibonigebla en la Amikeco; per tlo ili 
grave helpos al nia klubo, kaj ili mem havos 
•la profiton. NI- pete e ankaŭ pri ĝustatem
pa alsendo de I ’ kotizo, atentigante samtempe 
pri la valora helpo, kiun donas tiurilate nia 
premia arang‘o. ‘(v. n-o li). Trie ni petas ne laci g*i en varbado, sen kiu neniu entrepreno 
povas daŭre ekz 1 etadi, certe ne nuntempe dum la 
‘‘erta konkuro ĉie! Progreso de Amikeco estas 
profito uor ĉiu unuopa membro!

NI FARAS NIAN DEVON ; : FARU VI LA VIAN!
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kion PREZENTAS t a ..AMIKECO" AL NIAJ MEMBROJ?
"a Amikeco estas la ununura interŝanĝi kaj 

korr.spocdant-klubo, kiu nur uzas la esperantajn 
( 1 n gvon. Por la malgranda jankovi zalo de unu U.
; dolaro ia klubo donas al siaj membroj plifrui- 
i  aa profitoj cl iu-ajn alia.

I. ĵ Monate la klubgazeton ..Amikeco" kun sekvant • enhavo; 
aĵ Sciigojn de la estraro,



b] diversajn sollndatojn por kolektantoj kaj korespondantoj, 
cl ia nigran liston, 
dJ anonciakon.

2. ] La membroliston kan la deziroj de la
individuaj membroj laŭ speciala ta
bulo .

3. ] Premiojn por la v a r b a d o  de novaj
membroj. [Vidu Amikecon nr.ll.]

Ni petas ĉiujn nombrojn baldaŭ pagi la membro
kotizon por 1926 kaj helpi nin per varbo de no
vaj membroj porko nia klubo prosperu.

La estraro.
*

LA POSTHISTORIO DE „THURN KAJ TAXIS".
De J.Groebel.

La nomita poŝto staras je u n u a  loko en la 
germana poŝthis to rio.Oia fondistoj estis la gra
foj de Thorn Kaj Taxis. La princo Maximl<lan I 
de Bavarujo mandatita la nomitajn grafojn, 
arang'1 regulan poŝtinterl igon inter la urboj Prankfurt, Eisenach kaj Leipzlg.
La unua komenco de la Tburn kaj Taxisa poŝto 

postdatis de post la regtempo de la roma Impe
riestro Friedrich TII (1440-1493). Pli grardan 
disvastigon kaj plibonigitan formon ricevis la 
poŝto el la malfrua ĉasistsupurma, stro Francisko IV (Franz de Taxis). T i u—ĉ. i manuatlgita ae 
Maximilian I, fondis leterekspedinst i tuton inter Belgujo kaj Italujo. Kiel rekompenco fari
ghis Francisko g ‘eneralooŝtmajs t ro en Hispanujo 
kaj Nederlando, kaj devis ekspedi senpage la 
leterojn de la imperiestro, ue la imperiestra korteganaro kaj administradoj. Privataj perso
noj pagis por la ekspedo de la letoroj forsendinton .

La lastnomita arang‘o ne longe d afi ri e , g* s 
la imperiestro Matthias 3kr.ojr.is per manda' Letero 
la princon Lamoral de Tax1s kiel g‘eneralpost- 
ir.ajstrcn je la 27a de julio 1615. La florado 
estis baldaŭ firsta, far multaj Atatoj arangas proprajn poŝtojn meze .le la 17. jarcento, mal
graŭ imperiestra ma’permeso. Je fino de la 18. 
jarcento sra r tenis nur ankoraŭ keikaj ŝtate i 
al la poŝto de Thura kaj ?&xis. [Laŭrigcta.J
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P R E S F O N D O  !
Ois nun elsendis poŝtmarkojn por la profonde:
* S-ro H.J.K^lmser, Tallin,Estonio,[350 pecoj] 
s-ro L . J e n k i n s ,  London,Bri t lando,[120 pecoj] 
s-ro A.Fridi I,Alba-Julia,Rumanujo[400 pecoj] 

Al la nomitaj membroj multajn dankon.
KIU HELPOS PLU?

*
N I G R A  L I S T O .

la prezidanto de la ..Amikeco" forsendis je 
monato majo po 100 diversajn poŝtmarkojn cele 
intersan!?' on sekve de anoncoj en la ..Heroldo de 
Esperanto" al La subnoma taj gesamideanoj5*.

S-ro A.Jensen, Jolsegerton 26, en Stavanger, 
N orvortoj o,

s-ino L. van Poppel, '/elkwcg 8, en Groningan 
Nederlando,

s-ro St.Hr. Jouĉev, Vojvodova 74, Roustchcvk, 
Bulgaru jo,,s-ro J.Merlino en Pretorlo-Potenza, Jtaiujo.

*
G A Z E T O J .

Amerika Feporantisto, oktobro, 507 Pierce Bldg 
Copley Square, Boston 17, Mass. Usono.Hungara Esperantisto,oktobro-novembro,IV Vaczl 
utca 8, Budapest, Hungarujo,Internationa! Language.• oktobro kaj novembro, 
17 Hart Street, London W.C.l, Britujo,
La Movado, novembro, 97 rue Saint Lazare,Pari s 
(9e), Francujo.
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D e u t s c h e  E s p e r a n t i s t o n  
voilon ihre Freunde, dle aus irgend elnem Grun
da n^cht an einem Lehrgang tellnehmen kOnnen, aŭf meinen Fernunterrlcht hlnweisen. Bauer 5-4 
Monate. An.fragon und Anmeldungen anL.Funken Coblenz a.Rh. Florinsmarkt 7a,T 
Gepr. Lehrer des doutschen Fsperanto-Tnstituts.

Abonprezo: po jaro I U.S. Dolaro. 
Anoncorezoj: I pag‘o 4 U.S. Dolaroj, fc pag‘o
2 U.S. Dolaroj , Y« pag‘o I U.S. Dolaro. Malgrandaj ir.terŝang'anoncoj ĉ1u vorto 5 orpfenlgojn.

Fino de la akcepto de la anoncoj po la 20a de 
monato.



u m a m i.
Malklare kaj grize mallevigas la nokto. De 

aupra la preg'ejoturoj resonas feste sonori
lega sonorado, kaj festa sonto kaptas la hora- 
korojn. Nur ankoraŭ malmulte da tagoj, disigas 
nin de la Jarfino, kaj volonte la homo uzas 
tĴun-ĉl festhoron por rerigardi al la pasin
ta jaro. Ankaŭ ni volas fari reekvidon en nian 
unuig*historion.
Je fino de februaro ia nuna presidanto, s-ro Oroebel surprenis la administracion de la„Aral- 

keco".ĉar la eksdi rektoro s-ro Jacobi estis tre 
malzorginta pri la aferoj, la konfido de la 
mombroj estis fortege skuita. Antaŭ filo por 
ĝustatempa apero de nia unuig4gazeto oni devis 
zorgi, kaj por atingi tiun-ĉi colon, presmaŝino 
kun literoj estis aĉetata. Bedaŭrinde mankis la 
konvenaj Esperantoliteroj kaj ni estis deviga
taj per punktoj anstataŭi la supersignojn. Tiu 
baro boldaŭ dank al amikema EsperantoTurnalo 
parte dissaltig‘i s, kiu senpage sendis al ni 
supersignajn literojn. Nur la litero ..g" kun 
supersigno mankas al ni ankoraŭ. Dank al la fervora kunlaborado d9 la tuta estraro nia unulg4- 
movado denove ekvivis, kaj la gazeto regule kaj 
precize aperis. Tlo nur eblig‘18 per grandaj 
personaj oferoj, kiujn volonte suferis la es
trarmembro j je Intereso de nla unulg‘o kaj de la tuta ..Esperanto" movado. Nia gazeto perfek
te de ni mera estas eldonata: tial estis eblo, 
ke la gazeto malgraŭ la raalraoida eniro de la 
jarenspezoj tamen regule povis aperi. Bedaŭrinde g'is nun n9 ĉiuj membroj pagis sian ko
tizon,sed tial ni ne povis pligrandigi nian ga
zeton tiele, kiel ni diziris. Se kelke da preseraroj ekzistis en nla gazeto ni petas niajn 
membrojn kaj leĝistojn bonvolu senkulpigi tion. 
Estas granda g*ojo konstati ke la nigra listo estas malgranda,kio pruvas regulan unuig‘vlvon.

Jam denove jaro estas irinta en la maron de 
la eterneco. Komenas la novjaro. Kion g4i al
portas? kaj kion ni povas fari por plibonigo de nla unulg4o?

Unue la akiro de novaj plimalgrandaj literoj



per nla pizeto estaa plagata. Per tlo ni ebli
gas teknike pilperfoktlgi g 1In kaj pligrandigi tiea enhavon. La presfondo estas kreita por 
atingi eble plej baldaŭ por vendado de la son
ditaj poŝtmarkoj monojn por ko ni povu aĉeti per 
plibonigo de nla gazeto ankoraŭ mankantajn liojn 
Ankaŭ estas tre dezirlndo,ke la membroj sciigu 
siajn dezirojn pri la enhavo de lagazeto al la prezidanto, aŭ kunlaboru per sendaĵo de lu ajn 
artiklo, plue ke la mombroj pli ofte Informu 
siajn apartajn dezirojn en la gazeto. 5 vortoj 
kostas nur I Internacian respondkuponon,en Ger
manujo 25 fenlgojn. Tial kolektu poŝtmarkojn 
kaj fortigu la presfondon.

En kelke da landoj mankas ankoraŭ al rai re
prezentantoj, kaj ni petas la membrojn de tluj- 
Ĉ1 landoj, anonci sin Je tiu ofico.

Ankaŭ allaj novaj membroj devas esti var
bataj. Ifla unui g ‘o estas la sola lnterŝang* - kaj 
korespondadklubo, kiu nur korespondas Esperan
ton; tial ne povas esti malfacile gajni novajn 
lnterŝang4-kaj korespondadojn^ ojn por la Amikeco. Tial varbu novajn Tnombrojn. Bedaŭrln 
de g* la nun ni ne havas la necesan menon por 
fari grandan anoncpropagandon. Tlo obligas, so 
la Jarkotizaĵo tre baldaŭ alvenos, ĉiuj membroj 
kluj en la membrolisto ne jam estas sciigintaj 
interŝang4dezi rojn estas petataj okaze jarko- 
tiza pago fari tion. Ju pli da interŝangdeziroj, dos pli bone sukcesos la unui g * vivado.Pos t pa
go do la .iarkotiza?o. ĉiu ricevos belan membro
karton kun verda stelo.

Eine, bonan dankon al ĉiuj, kiuj iel akcelis 
la Amikecon. Specialan dankon al la reprezen
tantoj pro sia daŭra laborado. La reprezentan
toj, kiuj havas postulon rilate al po^tscndpago 
do la forsendo de la gazeto,estas petataj.sci igi 
g* in la pago estos farata per sendo de interna
ciaj respondkuponoj.
Ni deziras al ĉiuj mombroj kaj amikoj de nia 

unuig‘o
multe da feliĉo en la nova jaro.

Per komuna laboro nia unuigi kresku kaj floru.
O B S T I N E  A N T A Ŭ E N  I 

La estaro de la Amikeco:
H . LORENZ, mai j iina, H . LORENZ , Juna,

LEO PUNKAN, JOHANN BAUM,
JOSE? GROEBSL.



rai estas certa ne havi perdojn? Sendube vi Jam ofte pripensis tiun demandon, ne atinginte Iun 
s in rezultaton. En tlu-ĉt okazo nur la

povas helpi.
T.a IEM enskribas en siaj nigraj listoj tiajn 

personojn, kluj ne akurate aŭ tuto ne plenumas 
siajn devojn, aŭ aliamaniere malutilas al la es- perantanaro. Nefidinduloj, ne parolemaj mem
broj, trompuloj ktp. estos nomataj al Ĉiuj mom
broj de IKM, por ke ĉiu gardu sin Je tiuj per
sonoj .
La elspezoj por tlu-ĉl bonfaranta arang‘o 

estas tiel malmultekostaj, ke ĉiu sen escepto 
povas partopreni. La allg‘a kotizaĵo estas 
nur 0,25 U.S.Dolaro kaj ĉiu adreso, nomita per 
la nigraj listoj 0,01 Dolaro.
'oiu membro devas tuj nomi la personojn, kluj 

malutilas nin, aŭ kluj ne faras siajn devojn, 
al la centro kun mallonga sciigo pri la mai 
Justo cele publikigon. Nur la membroj de IEM ri
cevos la nigrajn listojn, kiuj estas sekretaj.

Se vi volas ŝirmi vin estonte kontraŭ perdoj, 
tuj farlg‘u membro de IEM milfoje g'i re
kompensiĝas .
Kun Esperanta saluto kaj estimo

Josef G r o e b e i ,  direktoro. * 1 2
Al sinjoro Josef Groebel, Eltzerhofst r.5,II.

K o b I e n z /Rh. Germanlande.
Ml petas je allg‘o kiel membro de TEM kaj 

sendan samtempe la alig‘an kotizon. (Ekster
lando 4 int. respondkupono j n , Germanujo 1,00.4! 
per poŝtĉekkonto KOln 37957.)
Ml devigas min:
1) nomi tiajn personojn, kluj malutilas aŭ es

tas malutilinta.;) min cele akcepton en la nigra 
11 8 t O ,
2) trakti tre intime la nigrajn listojn kaj 

pagi tuj pos t akcepto.
Nomo . 
Adreso


